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Ano Letivo: 2020 Plano de Ações: ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 2º Ano Data: 14/05/20 A 20/05/20 Carga Horária: 2 AULAS 

Componente Curricular 
Central: Arte 

Componente(s) 
Curricular(es) 
Participante(s): Arte 

Professor(es): 
Josiane Carneiro 

Tema Genérico do Plano de Aula: Tipos de Linhas 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou 

Componente Curricular):  

➢ Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções artísticas e 

culturais do seu entorno social, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais 

brasileiras e de diversas sociedades, em distintos tempos e espaços, para 

reconhecer a arte como um fenômeno cultural, histórico, social e sensível a 

diferentes contextos e dialogar com as diversidades; 

➢ Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas 

manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, inclusive aquelas 

pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de 

práticas diversificadas, individuais e coletivas, da produção artístico-cultural, com 

respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas (Competência Específica 

de Linguagem). 

Objetos de Conhecimento: Elementos da linguagem 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal 

de Caçador) 

➢ (EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais 
(ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento etc.); 

➢ (EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, 

pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, 

fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e 

técnicas convencionais e não convencionais. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

➢ Computador, tablet, ou celular com acesso à internet, caderno de desenho, canetas 
hidrográficas coloridas (canetinhas) e régua. 

Aplicação/Fixação 

AS LINHAS 

        A linha ou traço, pode ser definida como o rastro que um ponto deixa ao ser deslocar 

no espaço, ou como uma sucessão de pontos, muito juntos uns aos outros. Pode ser 

grossa, fina, colorida, contínua, firme, fraca, interrompida etc. há muitos tipos de linha. 

Cada tipo sugere uma sensação diferente.  

• RETA. A linha reta traçada de maneira firme, contínua, pode dar uma impressão de 

rigidez e dureza. 
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• CURVA. A linha curva, traçada da mesma maneira, pode sugerir suavidade e 

sinuosidade.  

• VERTICAL. Indica equilíbrio. Aparece em muitas obras de arte como expressão de 

espiritualidade e elevação.  

• HORIZONTAL. Indica repouso. Também pode expressar quietude.  

• INCLINADA. Faz parecer que algo está prestes a se movimentar. Sugere instabilidade, 

movimento.  

• QUEBRADA. Indica movimento. Forma-se combinando-se linhas retas.  

• ONDULADA. É um tipo de linha curva. Sugere movimento suave e rítmico.  

• ESPIRAL. Indica um movimento envolvente, que vai do centro para fora ou o contrário. 

Também é um tipo de linha curva 

.  

Vamos Conhecer!!!! 

 



 

3 

 

 

Tarsila do Amaral, Paisagem com Touro, (1925). 

Tarsila do Amaral 

           Esse intenso trânsito entre passado e presente, ambos idealizados, é vivenciado 

por Tarsila do Amaral em suas paisagens. O gênero paisagístico presente em sua obra 

pode ser visto como herança, tanto da arte desenvolvida no Brasil desde o século XVII, 

quanto de sua formação artística na Europa e a influência das vanguardas do início do 

século XX. As paisagens criadas por Tarsila do Amaral onde duas formas de 

sociabilização, o campo e a cidade, se fundem, une aspectos objetivos desses dois 

conceitos, forma e função, a aspectos subjetivos, como memória e imaginário. Essas 

paisagens evidenciam, 55 sobretudo, as transformações que modificam o tecido urbano 

e rural. Tarsila do Amaral buscou na modernização uma arte que apontasse para o 

passado como também para o futuro, alegorizando a contradição entre o sonho (das 

benesses da modernização) e o devaneio (de se querer intocado diante das corrupções 

sociais dessa mesma modernização). 

A Obra 

      Em Paisagem com Touro a vegetação salta aos olhos. A calma, a paz, a lentidão 

temporal da vida no campo. O Brasil dentro do Brasil fincado sobre suas raízes rurais, a 

fazenda, tempos diferentes que constituem sociedades diferentes no interior de um 

mesmo mundo humano e geográfico.  Nessa obra encontramos a paisagem rural 

brasileira, com suas casas pintadas de branco (que podem ser apenas caiadas com cal) 
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e telhados pintados de vermelho ou ocre, e janelas azuis. Paisagem também abordada 

por Frans Post, nesse caso dos engenhos de cana de açúcar de Pernambuco. A 

vegetação é representada de maneira exuberante, em verde intenso, e o elemento 

fundamental da tela, quase escondido, o touro branco, com chifres enormes. O verde da 

paisagem se sobressai em relação às outras pinturas rurais. Com as casas integradas á 

paisagem sem ultrapassá-la, Tarsila exalta uma natureza pitoresca e domesticada, sem 

interferência ou presença aparente do homem, e ao mesmo tempo, comportada. 

Atividade 

       Agora que você já conhece os tipos de linhas, vamos realizar a nossa produção 

artística. Vamos pegar o caderno de desenho ou uma folha de ofício e vamos desenhar 

uma paisagem, de preferência a paisagem rural. Após fazer o desenho, vamos 

preencher com linhas, usando as linhas que vimos no texto. Poderá usar lápis de cor, 

canetas coloridas, canetinhas diversas e régua para fazer as linhas retas no desenho. 

Lembrando que quanto mais perto as linhas no desenho, mais bonito ele ficará.  

Exemplos: 

 

1ª imagem disponível em <https://br.pinterest.com/pin/718253840549943931/>; 

2ª imagem disponível em <https://br.pinterest.com/pin/570409109039926888/>. 
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Imagem disponível em <https://br.pinterest.com/pin/705798572825837233/> 

Síntese/Avaliação 

➢ No retorno das aulas, apresentar o caderno, folha com a atividade pronta 
➢ Atividade do nome com caneta hidrográfica (canetinhas) ou lápis de cor; 
➢ Produção artística, utilizando o tema linhas. 
➢ Exposição das produções e diálogo sobre os processos de criação de cada 

estudante. 

Registro de Frequência 

➢ Texto informativo, questionário e registro da atividade em caderno ou folha. 1h/a 

➢ Produção individual tema livre: 1h/a 

Referencial 

➢ https://pointdaarte.webnode.com.br/news/os-elementos-da-linguagem-visual1/ 

➢ https://br.pinterest.com/pin/718253840549943931/ 

➢ https://br.pinterest.com/pin/705798572825837233/ 

➢ https://br.pinterest.com/pin/570409109039926888/ 

➢ https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/36560/R%20%20D%20%20NAY

MME%20TATYANE%20ALMEIDA%20MORAES.pdf?sequence=1&isAllowe 

 


